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РАЗЯСНЕНИЕ П О

Ч Д О К У М Е Н т а Ц Й Я Т А ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на 
застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново" по обособени 
позиции: Обособена позиция №1 - Услуга по застраховане на сгради и материални 
активи за нуждите на Община Велико Търново, по заявка; Обособена позиция №2 
- Услуга по застраховане на имущество по договор за отпускане на финансова 
помощ по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи" по 
„Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г." (ПРСР); 
Обособена позиция №3 - Услуга по застраховане на телеметрична система за 
отчитане на нивото на река Янтра и река Белица; Обособена позиция №4 - Услуга 
по застраховане на 12 лица доброволци от Доброволно формирование „Велико 
Търново със застраховка „Трудова злополука"; Обособена позиция №5 - Услуга 
по застраховане със застраховка „Обща гражданска отговорност" ОП „Зелени 
системи", гр. Велико Търново" с уникален номер 00073 - 2018 - 0039 в регистъра на 
АОП. 

Въпрос 1: Моля Възложителят да предостави информация за щети през последните три 
години, по Обособена позиция №1, предмет на настоящата процедура - информацията 
да включва дата, причина за настъпилите събития, размер на всяко изплатено 
обезщетение. 

Отговор: Община Велико Търново разполага със следната информация, относно 
изплатените обезщетения за нанесени щети на сгради и материални активи за 
последните три години: 

Структура Дата на 
събитието 

Причина за настъпилите 
събития 

Размер на 
изплатеното 
обезщетение 

ОП „Спортни имоти и 
прояви", гр. Велико 
Търново 

04.01.2016 г. Увреждане на 
отоплителната система в 
Хандбална зала „Сава 
Величков", гр. Велико 
Търново вследствие на 
замръзване спукани 
алуминиеви глидери на 
радиатори. 

722,33 лв. 

ОП „Спортни имоти и 
прояви", гр. Велико 
Търново 15.04.2016 г. Разбит стъклопакет на 

адрес гр. Велико Търново, 
ул. „Йоновка" №14 

314,85 лв. 

ОП „Спортни имоти и 
прояви", гр. Велико 
Търново 

08.05.2017 г. Счупен стъклопакет на 
алуминиева рамка - входна 
врата от трибуните на 
стадион „Ивайло" 

61,56 лв. 

Дирекция „Образование, 
младежки дейности и 
спорт" - ДГ „Соня" 

Февруари 
2016 г. 

Теч във физкултурен салон 41,75 лв. 

Intertek 

ISO 9001:2008 Сертификат N Q030304 
ISO 14001:2004 Сертификат N 23285 
ISO 27001:2005 Сертификат N 23285 

Община - приятел на детето 

uniceftfe 

mailto:mayorvt@vt.bia-bg.com


Въпрос 2: В активите, подлежащи на застраховане по Обособена позиция №1 
фигурират картини - моля за информация с какви документи, удостоверяващи 
стойността им разполага Възложителят. 

Отговор: За картините, които са закупени или дарени, разполагаме със стокови 
разписки. Същите са отразени стойностно в баланса и оборотната ведомост на 
бюджетната структура. 

Картините, които се съхраняват във фондохранилището, не се водят стойностно, 
а по инвентарни книги описани по: номер, име на картината, автори и други данни. 
Съгласно чл. 9, ал. 1 от Правилник за устройството и дейността на Художествена 
галерия „Борис Денев", гр. Велико Търново движимите културни ценности, 
инвентирани във фонда подлежат на инветаризация по реда на Наредба №Н-
6/11.12.2009 г. за формиране и управление на музейните фондове. Движимите културни 
ценности се отчитат извънсчетоводно, без стойност. 

Въпрос 3: Моля Възложителят да потвърди, че максималната стойност на офертата за 
Обособена позиция №1, без включените опции за възлагане на допълнителни услуги 
през срока на договора, е 160 377,94 лв. 

Отговор: В чл. 8, ал. 1 от Проекта на договор се посочва максималната стойност 
за Обособена позиция №1 - „Услуга по застраховане на сгради и материални активи за 
нуждите на Община Велико Търново, по заявка" без предвидени опции. Съгласно 
обявлението за поръчка прогнозната стойност за обособена позиция №1, след като се 
приспадне прогнозната стойност на услугите, които възложителят предвижда като 
опция за възлагане е 160 377,94 (сто и шестдесет хиляди триста седемдесет и седем 
лв. и 94 ст.) лева. Същата ще бъде посочена в договора, при сключването му с 
участника, определен зв. изпълнител, като максимална стойност без предвидени 
опции. 
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!




